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1. Inleiding 

 
Van vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 hebben de 

ontwerpbesluiten fase 4 voor de Stikstofinstallatie Zuidbroek ter inzage gelegen. Een 

ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de 

ontwerpbesluiten is binnen de zienswijzentermijn één unieke zienswijze binnengekomen. 

De zienswijze is integraal opgenomen in de inspraakbundel ‘Zienswijzen op 

Ontwerpbesluiten ‘Stikstofinstallatie Zuidbroek fase 4’. Deze bundel is in te zien op 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-

projecten/gasinfrastructuur/stikstofinstallatie-zuidbroek/projectfasen/fase-4. De 

ontvangen zienswijze is geregistreerd. Aan de indiener is een ontvangstbevestiging 

gezonden. 

 

In hoofdstuk 2 is de gevolgde procedure en het verloop van de verschillende fasen 

beschreven. 

 

In hoofdstuk 3 van deze Nota van Antwoord zijn de ingebrachte punten uit de ingediende 

zienswijze in een tabel samengevat en van een reactie voorzien. Er is tevens aangegeven 

of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. 

De eerste kolom van de tabel geeft aan elk inhoudelijk punt uit de zienswijze een eigen 

nummer. In de tweede kolom is het inhoudelijke punt samengevat weergegeven. In de 

derde kolom is de reactie op het inhoudelijke punt opgenomen. In de vierde kolom is per 

inhoudelijk punt aangegeven of dit leidt tot een wijziging van de ontwerpbesluiten. 

 

 
2. Procedure 

 
2.1. Rijkscoördinatieregeling (RCR) 

 
De besluiten waarop de zienswijze ziet, maken deel uit van de procedure onder de 

rijkscoördinatieregeling (RCR) voor de stikstofinstallatie Zuidbroek.  

In de RCR worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor 

een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast 

vergunningen en ontheffingen vaak ook om een inpassingsplan van het Rijk. Dit is een 

ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Alle besluiten 

voor een project worden zoveel mogelijk tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. Op 

dat moment kan iedereen daarop een zienswijze geven. Rekening houdend met de 

ontvangen adviezen en zienswijzen nemen de overheden, ook weer tegelijkertijd, 

definitieve besluiten. Als een belanghebbende bij het besluit het niet eens is met een of 

meer van de besluiten, kan hij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase. 

 

2.2. Procesverloop 

 

De procedure om de aanvullende stikstofinstallatie te kunnen realiseren is de afgelopen 

jaren doorlopen: 

• In fase 1 van de RCR-procedure zijn het inpassingsplan vastgesteld en zijn de 

omgevingsvergunning milieu, de vergunning omgevingsverordening, een drietal 

watervergunningen en de vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend. 

Per 13 juli 2019 zijn de besluiten onherroepelijk geworden. 

• In fase 2 is de Omgevingsvergunning bouw voor het mengstation van de 

stikstofinstallatie verleend. Deze is op 26 oktober 2019 onherroepelijk geworden. 

• In fase 3 is de Omgevingsvergunning bouw voor de luchtscheidingsinstallatie verleend. 

Deze is op 21 december 2019 onherroepelijk geworden. 
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• In fase 4 zijn een aantal optimalisaties voorzien ten aanzien van bouw en milieu. 

Van vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 hebben de 

 Ontwerpbesluiten hiervoor ter inzage gelegen. 

 

In februari 2020 is gestart met de bouw van de stikstofinstallatie. Op 9 maart 2020 heeft 

Gasunie de start van de bouw gemarkeerd in een ceremonie, in aanwezigheid van de 

Minister van Economische Zaken en Klimaat en bestuurders van regionale/lokale 

overheden. 

 

Gedurende de bouwwerkzaamheden heeft Gasunie geconcludeerd een aantal 

optimalisaties door te willen voeren. Zo zullen onder andere drie transformatoren op het 

dak van het compressorgebouw worden geplaatst, waardoor op de grond ruimte wordt 

bespaard. Ook op milieugebied wordt een aantal optimalisaties doorgevoerd. Beide 

optimalisaties (bouw en milieu) wijken af van de hiervoor eerder verleende 

omgevingsvergunningen. In fase 4 zijn voor deze optimalisaties twee 

omgevingsvergunningen en een actualisatie van de bestaande watervergunning (lozen op 

oppervlaktewater) aangevraagd en in ontwerp verleend. 

In de proceduretijd voor fase 4 kan de bouw van de stikstofinstallatie doorgaan. De 

aangevraagde wijzigingen kunnen pas worden uitgevoerd nadat de besluiten definitief 

zijn genomen. 

 

 

3. Reactie op zienswijze 
 

Nr. Zienswijze Reactie Doorwerking 

besluiten 

1. indiener geeft aan: “Mijn 

zienswijze betreft het 

deelbesluit / aspect / milieu 

dus niet zozeer het, wat ik 

noem, bouw-resp. 

watervervuilingsbesluit.” 

 

Uit de zienswijze wordt niet duidelijk 

tegen welke (onderdelen) van de 

besluiten de zienswijze gericht is. 

Hieronder wordt ingegaan op een aantal 

inhoudelijke punten. 

Geen 

aanpassing 

2. Indiener is van mening dat 

het voorgenomen besluit 

onderdeel vormt van een 

voor de burger niet te 

overzien geheel aan 

besluiten. Indiener verwijst 

hierbij naar verschillende 

onderwerpen: de 

stikstofinstallatie, een 

zonnepark, een windpark 

en gas- en zoutwinning. 

Indiener heeft gelijk dat er veel 

verschillende ontwikkelingen plaatsvinden 

in Groningen. Voor elke ontwikkeling 

wordt een eigen procedure doorlopen. Bij 

een aantal ontwikkelingen is het Ministerie 

van EZK betrokken als coördinator van de 

procedure. 

De besluiten waarop indiener een 

zienswijze heeft ingediend maken deel uit 

van de procedure onder de 

rijkscoördinatieregeling (RCR) voor de 

stikstofinstallatie Zuidbroek. 

In hoofdstuk 2 is een toelichting gegeven 

op de RCR. Door de inzet van deze 

gecoördineerde RCR procedure kan ‘de 

burger’ de besluiten in samenhang bezien 

en in één keer reageren op een aantal 

besluiten en hoeft niet voor elk besluit een 

afzonderlijke bezwaar- en 

beroepsprocedure doorlopen te worden. 

Op de website voor de procedure 

(https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-

energieprojecten) staat alle informatie per 

Geen 

aanpassing 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten
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project bijeen. In de kennisgevingen 

wordt steeds naar deze website verwezen. 

 

3. Indiener geeft aan dat met 

voorliggende conceptbesluit 

de leefomgeving, zijn 

plezier om te leven en 

gezondheid zwaar worden 

benadeeld. 

Het doel van de stikstofinstallatie is het 

mengen van stikstof met hoogcalorisch 

(geïmporteerd) gas om de gaswinning in 

het Groningerveld te kunnen afbouwen. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het 

kabinetsbesluit van 29 maart 2018 om de 

gaswinning in Groningen volledig te 

beëindigen.   

 

In hoofdstuk 2 is toegelicht dat de 

procedure voor de bouw van de 

stikstofinstallatie is afgerond en dat de 

bouw in volle gang is. Met de onderhavige 

ontwerpbesluiten worden slechts 

wijzigingen op eerder afgegeven 

vergunningen mogelijk gemaakt. De bouw 

kan geheel worden uitgevoerd op basis 

van eerder afgegeven vergunningen. 

 

Geen 

aanpassing 

4. Indiener verwijst naar de 

Omgevingsvisie 

2016-2020 van Provincie 

Groningen, die op 15 juli 

2016 in werking is 

getreden en betoogt dat in 

de onderhavige 

Vergunning geen rekening 

is gehouden met de 

doelstellingen die specifiek 

van toepassing zijn op de 

milieukwaliteit. 

In hoofdstuk 6 van de Omgevingsvisie 

wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 

gaswinning. De inzet van de provincie is 

om een lager niveau van gaswinning te 

bewerkstelligen om zo de 

aardbevingsschade te beperken of 

voorkomen. Met de bouw van de nieuwe 

stikstoffabriek wordt het mogelijk 

gemaakt om de gaswinning medio 2022 in 

Groningen volledig te beëindigen. De 

voornoemde bouw komt daarmee aan de 

inzet van de provincie tegemoet. 

 

Geen 

aanpassing 
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